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Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Oleśnicy

W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniach 26 i 29-30 października 2018 roku na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) zwanej 

w dalszej części niniejszego wystąpienia „ustawą”, zespół kontrolny w składzie Helena 

Sławska -  przewodnicząca i Urszula Szczeblowska -  kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zwanego dalej 

„PCPR”.

Zakres kontroli obejmował realizację zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 

ustawy oraz zgodność zatrudniania pracowników realizujących zadania z obszaru pomocy 

społecznej z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. 

do 26 października 2018 roku.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 roku 

przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Beata Krzesińska zatrudniona 

na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy z dniem 

10 sierpnia 2015 r., która ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w tym okresie.

Podpisany w dniu 19 grudnia 2018 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono 

zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli 

dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania



Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy w zakresie zgodności zatrudnienia 

pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz 

realizacji zadań wynikających z ustawy.

Bieżącą działalność oraz strukturę organizacyjną jednostki określa Regulamin 

Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, przyjęty Uchwałą 

Nr 123/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 listopada 2016 r. -  ze zmianami oraz 

Statut stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XII/84/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 

19 grudnia 2011 r.

Zgodnie z § 6 Regulaminu Organizacyjnego, działalnością PCPR kieruje Dyrektor 

zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje 

go Zastępca Dyrektora PCPR.

Analiza dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, znajdujących się 

w aktach osobowych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy 

wykazała, że osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z merytoryczną działalnością 

jednostki realizujących zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej 

z zakresu pomocy społecznej, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, zgodne art. 116 

i 156 ustawy o pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia 250 zł wynikający z art. 121 

ust. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywał pracownik socjalny, zatrudniony w PCPR, 

który świadczył pracę socjalną. W aktach osobowych pracownika znajduje się stosowne 

pismo o przyznaniu powyższego dodatku oraz przyjęty i podpisany zakres czynności.

Dyrektor PCPR w Oleśnicy spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji 

zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. posiada wymagany 

staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

Zastępca Dyrektora posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację 

z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Organ kontrolny ustalił, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy 

realizowało zadania własne powiatu wynikające z art. 19 pkt 1, 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 i 19 ustawy, które dotyczą:

- opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

(pkt 1),

- prowadzenia specjalistycznego poradnictwa (pkt 2),
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- przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze (pkt 6),

- pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, (pkt 8),

- prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 

oraz umieszczenie w nich skierowanych osób (pkt 10),

- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 11),

- udzielania informacji o prawach i uprawnieniach (pkt 13),

- szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu (pkt 14),

- doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu (pkt 15),

- podejmowania innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie 

i realizacja programów osłonowych (pkt 16),

- sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie, w formie 

dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego (pkt 17),

- sporządzania, zgodnie z art. 16 a oceny w zakresie pomocy społecznej (pkt 18),

- utworzenia i utrzymywania powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników (pkt 19).

W ramach oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej:

- Art. 19 pkt 6 (dotyczy pomocy na usamodzielnienie) ustalono, że w sprawdzonej sprawie 

nierzetelnie sporządzono wywiad środowiskowy. Na wywiadzie brakowało podpisu osoby 

ubiegającej się o pomoc na kontynuowanie nauki, z którą wywiad został przeprowadzony. 

Wywiad środowiskowy jest szczególnym środkiem dowodowym mającym zastosowanie 

w postępowaniu dotyczącym spraw pomocy społecznej, przy pomocy, którego organ
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administracji (przez pracownika socjalnego) ustala faktyczną sytuację socjalno-bytową 

osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc. W związku z tym wywiady środowiskowe winny 

być sporządzane rzetelnie i terminowo, tj. w ciągu 14 dni roboczych od dnia powzięcia 

wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia (§ 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego), a poszczególne części kwestionariusza wywiadu 

wypełnione i potwierdzone podpisem ze wskazaniem daty, zgodnie ze wzorem 

odpowiedniego kwestionariusza wywiadu określonego w załączniku nr 1 do powyższego 

rozporządzenia (§2 pkt 6).

- Art. 19 pkt 8 (dotyczy pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji 

ze środowiskiem) ustalono, że w skontrolowanej sprawie decyzja administracyjna 

przyznająca świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką 

języka polskiego nie została wydana w terminie wskazanym w art. 91 ust. 3 ustawy. W dniu 

30.03.3017 r. strona złożyła wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu 

integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy. Decyzją Szefa Urzędu ds. 

Cudzoziemców Nr DPU-420-24861/SU/2014 z dnia 10.02.2017 r. strona uzyskała status 

uchodźcy, a PCPR w Oleśnicy wydając decyzję Nr PCPR 700.01.2017 w dniuló.08.2017 r. 

przekroczył termin wydania decyzji określony w ustawie.

Zgodnie z zapisem art. 91 ust. 3 ustawy, pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek 

cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy 

rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej 

Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia 

na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 

pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

- Art. 19 ust. 11 (dotyczy prowadzenia mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż 

jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi 

dziećmi kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi) stwierdzono, że z decyzji 

administracyjnych dotyczących ustalania odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

nie wynikało jasno, w jaki sposób został ustalony procent i kwota odpłatności miesięcznej 

za pobyt danej osoby w mieszkaniu chronionym.

Zgodnie z art. 107 k.p.a. decyzja administracyjna powinna być sformułowana

ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić

jakichkolwiek wątpliwości.
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W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że wywiady aktualizacyjne u osób 

przebywających w Domu Opieki Caritas w Dobroszycach (Część IV druku wywiadu), 

przeprowadzane były przez pracownika socjalnego tego Domu. Zgodnie z załącznikiem nr 1 

do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., 1788, ze zm.) w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego - 

wywiad środowiskowy powinien być opieczętowany pieczęcią jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej.

Dom Opieki Caritas w Dobroszycach działa na zlecenie powiatu oleśnickiego zgodnie 

zart. 25 ust 1 ustawy o pomocy społecznej i zawartymi umowami pomiędzy Powiatem 

Oleśnickim, a CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. 

Nr OR.032.176.2016.PCPR i z dnia 29 grudnia 2017 r. Nr OR.032.220.2017.PCPR.

Art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że organy organizacji rządowej 

i samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej udzielając 

dotacji na finasowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom 

pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dom Opieki Caritas w Dobroszycach 

jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy nie 

realizowało zadania dotyczącego pomocy w integracji ze środowiskiem osób mających 

trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki 

szkolno -wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki 

w przystosowaniu się (art. 19 pkt 7) z uwagi na brak zgłoszeń.

Zadanie określone w art. 19 pkt 12 ustawy dotyczące prowadzenia ośrodków 

interwencji kryzysowych nie było realizowane. W strukturach PCPR w Oleśnicy znajduje się 

Zespół Interwencji Kryzysowej, z którego pomocy może skorzystać każdy mieszkaniec 

powiatu oleśnickiego. W 2017 r. z pomocy Zespołu Interwencji Kryzysowej skorzystały 

23 osoby, a w 2018 r. do dnia kontroli 32 osoby.

PCPR nie realizuje zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o pomocy 

społecznej bowiem w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:
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- pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie 

za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 1),

- pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji 

kryzysowej (pkt 4).

Zadanie określone w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczące prowadzenia i rozwoju 

infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie powiatu 

oleśnickiego -  realizuje Miasto Oleśnica, które prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy 

przy ulicy J.Słowackiego oraz jego filię przy ulicy Kościelnej dla 48 podopiecznych. Gmina 

Miejska Oleśnica ma podpisane porozumienie między innymi z Gminą Wiejską na miejsca 

dla jej mieszkańców. Powiat Oleśnicki nie prowadzi takiej placówki, a w chwili obecnej 

potrzeby dla tych osób są zaspokojone przez ww. domy.

W okresie objętym kontrolą realizowano zadanie, o którym mowa art. 20 ust. 1 pkt 3 

ustawy, dotyczące zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej 

mających na celu m.in. ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. Powiat 

Oleśnicki realizował program „Rodzina 500 +” w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego 

dla rodzin zastępczych oraz Programu „Dobry Start” dla uczących się wychowanków pieczy 

zastępczej.

PCPR w Oleśnicy w okresie objętym kontrolą realizował zadania wynikające z art. 112 

ust. 8, 9 i 12 dotyczące:

- nadzoru Starosty przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie nad działalnością 

jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, 

domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji (art. 112ust. 8),

- koordynacji realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych (art. 112 

ust. 9),

- składania radzie powiatu corocznego sprawozdania z działalności PCPR oraz przedstawianie 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12).

W trakcie kontroli ustalono, że PCPR nie realizuje zadań wynikających z art. 112 ust. 

3, 4 i 13 bowiem w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:
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- wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz obywateli (art. 112 ust. 3),

- kierowania wniosków o ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności 

i ustalenia niezdolności do pracy (art. 112 ust. 4). Dyrektor PCPR wyjaśnił, że pracownicy 

Centrum informują osoby zgłaszające się oraz chcące skorzystać z dofinansowania 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o konieczności 

posiadania wymaganego orzeczenia,

- opracowania i wdrażania lokalnych programów pomocy społecznej (art. 112 ust. 13).

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Oleśnicy stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak podpisu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osobę, z którą przeprowadzono 

wywiad w sprawie dotyczącej przyznania pomocy na kontynuowanie nauki.

2. Nieterminowe wydanie decyzji przyznającej świadczenie pieniężne na utrzymanie 

i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

3. Nierzetelne sporządzenie decyzji dotyczących ustalania odpłatności za pobyt osoby 

w mieszkaniu chronionym.

Wobec stwierdzonych powyższej nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia 

pokontrolne:

1. Dopilnować, aby osoba, z którą przeprowadzono rodzinny wywiad środowiskowy 

podpisała kwestionariusz. Odmowę lub brak podpisu należy omówić w protokole. 

Podstawa prawna: art. 67 § 1 i 2 pkt 2 i 3, art. 68 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), § 2 ust. 5 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1788). 

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Decyzje administracyjne w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom wydawać 

terminowo tj. zgodnie z ustawą, a gdy wydanie przedmiotowej decyzji uzależnione jest 

od rozstrzygnięcia innego organu zawieszać prowadzone postępowanie.

Podstawa prawna: art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne (t. j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.
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3. Decyzje administracyjne w sprawie ustalania odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych, w tym rozstrzygnięcia formułować ze szczególną dbałością o jasność 

i precyzję wypowiedzi wskazując dane w oparciu, o które ustalano odpłatność.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń 
pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty 
otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji 
powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.
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